Q4 2015

Euroforest AB (publ) ägde per den 31 december 2015, 15 300 hektar mark varav 13 919 hektar
skogsmark och 1 381 jordbruks, ängs – eller inägomark. Av den totala arealen finns 13 020 hektar i
Litauen och 1 989 hektar i Lettland samt 291 hektar i Estland. Totalt virkesförråd uppgår till ca
2 130 000 kubikmeter stående skog och den årliga tillväxten är ca 80 000 kubikmeter.
Nya investeringar och nytt kapital
Under året har Bolagets dotterbolag i Litauen förvärvat ytterligare 2 146 hektar varav 2 041 hektar är
skogsmark med en stående volym på ca 245 000 kubikmeter. Bolaget har för avsikt att förvärva
ytterligare 3-5 000 hektar skogsfastigheter som kompletterar befintligt innehav. För detta ändamål
tillfördes Bolaget under november och december 2015 närmare 77 mkr via nyemissioner.
Skogsförvaltning 2015
Första halvåret gjordes inga virkesförsäljningar med anledning av fallande priser. Efter sommaren
vände emellertid virkespriserna upp och försäljningen av rundvirke kunde inledas. I nedanstående
tabell redovisas utfallet av skogsförvaltningen för 2015 jämfört mot budget.
Euroforest AB
Avverkning totalt, m3f
SAV, m3f
GA, m3f
Priser, kr/m3f
Plantering, ha (kr/ha)
Markberedning, ha (kr/ha)
Röjning, ha (kr/ha)
SBPL, ha (kr/ha)

Budget 2015
55 000
45 000
10 000
220
210 (7 700 kr/ha)
100 (1 400 kr/ha)
270 (2 100 kr/ha)
800 (140 kr/ha)

Utfall-2015
22 552
18 701
3 851
250
214 (5 315 kr/ha)
78 (1 480 kr/ha)
265 (1 920 kr/ha)
613 (136 kr/ha)

Resultatet 2015 blir negativt
Med anledning av att Bolaget avstod från att sälja avverkningar under första halvåret 2015 samt att
den sålda volymen under andra halvåret inte blev så stor som planerat bedöms resultatet bli negativt
på helårsbasis. Resultatet påverkas också av att Bolaget investerat ungefär dubbelt så stora belopp i
skogsvård som under ett normalt år samt att kostnaden för den personal som arbetar med
anskaffning av nya fastigheter bokförs som en direkt kostnad och inte som en investering.
Ett negativt resultat betyder att styrelsen inte avser att föreslå någon utdelning för 2015 till
årsstämman. Värt att notera är dock att försäljning av Bolagets skogar i Estland är inledd och vid en
lyckad försäljning finns det anledning att överväga en extra utdelning under 2016.
Årsbokslut och stämma
Reviderat årsbokslut för 2015 kommer att presenteras i god tid före årsstämman som planeras till
den 21 april. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras på hemsidan i början av mars 2016.
Resa till Litauen
Den 24-25 maj gör vi en resa med intresserade aktieägare till Litauen. Håll utkik på hemsidan för
anmälan och program.

